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 ومن وااله ووصحب ووآل اهلل على رسول والسالم والصالة هلل واحلمد اهلل بسم
------ 

 .ووبركات اهلل عليكم ورمحة السالم مكان ادلسلمون يف كل أيها اإلخوة
 وبعد
وا م، بعد أن أمضهحنسبكما   م شهدا وا لرهبمض اجلهاد من مشايخ ثالثة دلآثر موجزة   إشارة   أن أشَت أود فإين

 ىم.م وعاا منهم تضحياهت أن يتقبل اهلل ، فأسألواذلجرة ىم يف اجلهادأعمار 
، وأسكنهم رمحة  واسعة   رمحهم اهللورفاعي طو  السوري فراسوأبو  البليدي رشيد احلسنأبو  ادلشايخ إهنم

 وال مبدلُت.خزايا وال ندامى  غَتو، وأحلقنا هبم جنات فسيح
*** 

ا و لرب، فقد مضى البليدي رشيد احلسنأبو  أما الشيخ و وللمجاىدين بعد أن قدم ألمت -وحنسبكما -شهيد 
 .واجلهاد والرباط والصرب واحلكمة تى  يف العلمرب قدوة  

 للجهاد فكان يدعو األمةو، و ولسانو وقلمبرشاش ادلعركة الىي خيوض ،اجملاىد كان مثاال  عملي ا على العامل
 .ويصابر ، ويدعوىا للصربويهاجر ، ويدعوىا للهجرةوجياىد

من  ها، وربمل العنتا، فتصد  إليقافاألوىل يف بداياهت الفتنة ، الىي رأ  نارالورع وكان مثاال  للحكيم
 :منتد  احلسبة و على أسئلة إجاباتيف -رمحو اهلل-قال مثَتيها، 

أو أن  األصعدة و على كلتاب من جرائم الااغوت و أنسبب ما مل يكن يف وقت الشعيب الدعم د( احنصار"
نا كمن ، فكان شعباإلسالمية اجلماعة (  احنرافصراحة و )بكل، وإمنا كان سبباحلية لدس جلب ]من[وثق يف الشعب

 إىل أحضان -اهلل بإذن-نا شعب و اآلن، وسيعودو ومالن على دمقد أم هلل ، و احلمدوالدم استجار بالرمضا 
 و علينا .حق نا ألدا أن يوفق اهلل نسأل ،اجملاىدين

 ا: الذي حصل يوم   نحرافاال ا: حقيقةسادس  
 : يف نقاط واجلواب ...... داليت زبلص منها اجلها حنرافاتاال عن حقيقة سأل السائل

 ،االحنراف منو تربير دليس ادلقص وىىا القول .......... ملة يف أية موجود األصيل عن ادلنهج االحنراف -1
 فلسفيو  ،احلق ىلمث خي ،ه كأنو ىو األصلوتصوير  ،وا لتضخيموغ  سما م طائفة احنراف أن ال يكون كال لكن ادلراد

 .كال  ،الزيغ حبجة القعود
 يغالز  قبل واجلماعة السنة أىل على منهج من اجملاىدين يف اجلزائر وقد كانت والزالت طائفة ..........

 .اجلهاد ظفح يغها للز ا وتصديثباهتىا و صرب ا و تضحياهت مث بفضل اهلل ه، وبفضلوبعد
..................  
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ا يف إمنا كان زلصور   ،البالد و وال كلأبنائ كل  نا، مل يشمليف جزائر  اجلهاد الىي أصاب مسار االحنراف -2
ذلك أن  ودليل ،األول األصيل ، أما الباقي فكان على اخلطمن البالد ضيق ويف جز  ،هلل واحلمد انقرضت طائفة

شهد واست ادلنحرفُت، مقاتلة إىل درجة نكارووصل اإل ،االحنراف بوادر ظهور كان دبجرد  ادلنحرفة عن الاائفة اخلروج
 .من اهلل ىم، والتوفيقنا من شر متا عن أدفاع   يف التصدي للخوارج اإلخوة َتةمن خ كثَت  مجع

 ه فيما يلي:اجياز  ديكن االحنراف حقيقة -3
 ادلتشددة باألقوال واألخى الغلو حنو جنوح. 
 الىي  ،مع ادلخالف التعامل شلا نتج عنو سو  ،ادلكفرة والغَت بُت ادلكفرة والتفريق معٌت البدعة فهم عدم

 .والقتال ا إىل القتليفضي أحيان  
  الىي أنتج أخاا  ، الشي اخلاصة واجلماعات اإلمام بُت مجاعة التفريق ، وعدممعٌت اجلماعة فهم سو 

 .مع ادلعارضة ة  يف التعاملدوح
  يف  من الناس دخلون طوائفا وما ليس كىلك، شلا جعلهم يعد منها ناقض  وما ي معٌت ادلواالة فهم سو

 ."الظهر مرتدين .. وكانت ىىه قاصمةادلوالُت لل طائفة
 :شلوين ادلرتدين( حلكم والتبيُت )البيان يف رسالة -رمحو اهلل-وقال 

 : الختام وفي"
 لضرب الحيل ابتكار في الطاغوت ومكر ،اإلديان ومعسكر الكفر معسكر بُت مستمرة قائمة احلرب

 الحرب دامت ما باق اإعالمي   ذلك وتوظيف ،الشعب أفراد مع حرب في همزج ومحاولة اهدين،لمجا
 : أمران اجلهاد أىل على والواجب ،قائمة  

 رضي اهلل عنو.الفاروق  قال كما،ٍتخيدع باخل وال ،بباخل فلست ،واخلداع ادلكر ألساليب اليقظة دوام  •
 اهلل دين من الغلو فال ىو، حيث تعاىل اهلل دين مع بالوقوف ،وحكمة بفقو النوازل مع التعامل  •

أو  إفراط دون العلم حدود عند والوقوف ،مرضي غَت مىموم كالمها إذ منو، والتحلل التسيب وال ،تعاىل
 ".تفريط

 و.و ولسانأخر ، فحىر منها بقلم رة  م تشتعل الفتنة -رمحو اهلل- احلسنأ  أبو مث ر 
 النيب وسَتة والسنة من الكتاب الثمار كان يقتاففو، إلخوان مثاال  على ادلريب الناصح -رمحو اهلل- كانو 
هم، هم بعلمضيهم وعملىم دباحاضر  تصل ،ىم على الاريقو ترشدإلخوان حية   ها دروس ا، ويقدمعليو وسلمصلى اهلل 

 مشاكل ، ويعاجلالدعوة ىم الىي حيمل ،الرباين اإلنسان لرتبة باجملاىد على أن يرتقي وكان حريص ا يف تلك الدروس
، وعلى ادلسؤولية على قدر تعثر، ويدعوه ألن يكونه إذا بيد و إذا أحسن، ويأخى، يشجعالنبوة من قبس بنور اجلهاد



  (1مشايخ اجلهاد الثالثة )                                                امحل سالح الشهيد                                                                              

ا نبيال  راغب ا فيما  منو أن يكون . كان يالبهاحلمل اليت يدعو األمة األمانة ، وعلى درجةمستو  ادلواجهة ا زاىد  عابد 
ا دليدان الوقت و، ويف نفسعند رب و، ، متفحص ا ألخاائاستلزماهتها ومو ومستوعب ا ألساليبمعركت فقيه ا بواقعو متفهم 

و نفس ل، بل يواجوه إذا فشعلى غَت  لقي بادلسؤوليةال ي ،والتاور و، حريص ا على الًتقي والنموضعف مستكشف ا لثغرات
 .وفيتجنب ه، وباخلاأفيسد ، بصَت ا باخلللوإنصاف بصراحة

 العملية للتصورات بالشرع منضباة   رؤية   ، ليقدم (التابيق وفقو اإلسالمية )الشريعة و الفىمث جا  انتاج
، ة  قمدق أصولية   و نظرة  حجم على صغر القيم ا، وقدم يف ىىا الكتابها مع رلتمعاهتيف تعامل اإلسالمية للحركات

إدراك ا  -رمحو اهلل-، وأظهر ادلصاحل وضوابط الفقهية و على القواعد، واطالعالواضحة و األصوليةعلى ملكت تدل
م، ىم وطاقاهتمن أقدار  هم أكثرعاون أنفسالىين ي ،الكربو  والغلو الشاط من أىل ا، وربىير  ادلعاصر الواقع ألبعاد

 .الشرعية ، ألهنم مل يلتزموا باألخالقالواقعية السنن فيتحامون على صخرة
رمحو ، فكتب قرن ه على مد  ربعو وجهادو ودراستذبربت خالصة اقدم فيه ،قيمة   نظرات ويف خاسبت ذكرو 

 : اهلل
.. ووأسباب االختالف من قو وت.. ووأسباب االئتالف على صر وح.. وتعاون إخا  إىل حيتاج الدين إقامة "إن

 وخلفائ سَتة وكىا.. ذلك على شاىدة ووسَتت.. بالوحي ادلؤيد  اهلل رسول عنو الستغٌت ذلك عن أحد استغٌت ولو
 .عنهم اهلل رضي

 داعي فال.. الناس وسياسة الشريعة إقامة ىادبفرد تستايع ال ىاكوادر  وكثرة اقوهت كانت مهما مجاعة أية إن
 دواعي من والغرور ،الغرور دواعي دلن ووعيب ونقص عن اإلنسان لغافت وإن.. الفرص وتضييع وادلغامرة للمكابرة
 ..اخلنازير رعي من خَت اإلبل ورعي.. اذلالك موجبات من يالغ يف والتمادي ي،الغ يف التمادي

 ."اَتاهتوخ اطاقاهت من واالستفادة ادلسلمة األمة مع التواصل حسن ،والسياسة بالفقو قةالع لو وشلا
 السياسية بالعلوم واالعتنا  الشرعية الكفا ات على تنمية احلرص على وجوب األخَتةو مث أكد يف توصيات

 .الدعوة أساليب على ترقية ، والعملواإلدارية واالجتماعية واالقتصادية
 و.و وذبربته ودعوتجهاد أودعها خالصة فقهية   ، فقد ترك لنا درة  البليدي الشيخ فرحم اهلل

 والقضا  يف اإلفتا  ادلتخصصة الشرعية العلمية الكفا ات وترقية بًتبية يدعونا لالىتمام الفاضل التوجووىىا 
 م العلميةقاعدهت عن ادلنكر والنهي بادلعروف واألمر اإلصالح ولدعاة اجلهادية للحركة تكون حبيث، والدعوة

 .ادلارينز وفقها  السالطُت علما  عن ىيمنة ادلستقلة لدعوةوا  واإلفتا يف القضا  ادلتخصصة
 -الشرعية فيما تبقى من األحكام- والقضا  والدعوة اإلفتا  أن ربول الااغوتية احلكومات فقد استااعت

ال  ا بدينوإشغاذل األمة هم تضليلوظيفت ،هبا موظفون حكوميون ، يعملحكومية إىل مؤسسات الشرعي العلم ومراكز
 ربر، ويبالعلمانية ويتمسح الوطنية الدولة جددي ، بل دينوال برا  وال وال  عن منكر وال هني دبعروف فيو وال أمر جهاد
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 بالشرعيةونو ما يسم من شأن يعلي ديناجملرمُت،  مع أكابر الشراكة ومعاىدات مع اليهود االستسالم اتفاقات
هم دلبادئ اإلسالم عقائد ، ويسعى إلخضاعالثانية العادلية اجملرمُت ادلنتصرين يف احلرب أكابر ، أي شرعيةالدولية
 .واللىة ادلنفعة على حضارة اليت تقوم ،ىموأفكار 

، العلمانية الوطنية الااغوتية الدولة من جنود متتالية   اتعفد جر زب الشرعي العلم وجامعات معاىد وأصبحت
 .الااغوت مبادئ شرعوي ،الاغيان ربروي ،عن الظلم دافعشكلون جيش ا يي

منها يف  ، واالستفادةالعصر على علوم باالطالع ىتمامالللىلك  فةباإلضا -رمحو اهلل- الشيخ توجو يدعوناو 
 .اجلهادي العاا  ترشيد

 اجلبابرة الاواغيت ىا بأن عصربشر منا، وأن ن منها لتقًتب ، وأن نقًتبنا لألمةخبااب لالىتمام أيض ا ويدعونا
 عيدي ،عادل راشد إسالمي و حكمزلل لح، ليقريب ا إن شا  اهلل سيزول -الىين يتسلاون عليها-الفاسدين اجملرمُت 

 .عنهم رضي اهلل الراشدين اخللفا  وحييي هنج ،ادلظامل ردوي ،احلقوق
 اخللفا  الفون هنج، الىين خيواإلسفاف والكرب والامع والتناع الشاح من أىل الصف لتنقية أيض ا ويدعونا

عنك  بأننا سنزيح ؛ادلنهوبة ادلسحوقة ادلظلومة بشرون األمة، ويالسنة أىل ومنهاج -عليهم اهلل رضوان-الراشدين 
، وليس لك والالقات والسكاكُت والنسف والقهر والسلب بالغصب يوسف بن احلجاج عليك أحفاد ليتسلط الاغاة

 من خيارين إما سكُت ك واحدفأمام أو انتقدت أو رفضت ًتضتمعهم إال أن تبايعي وترضخي وتايعي، وإن اع
 .فالقة أو طلقة حاذقة

 الوطنية والدولة العلمانية يف مهاوي واالنزالق التفريط من دعوات اجلهادي الصف كما يدعونا لتنقية
من  ، ويدعونا للحىرالشريعة ومبادئ العقيدة الفاسدين على التخلي عن ثوابت مهاجملرمُت ووكالئ مع أكابر والتساوم
هم، فرقوا مجعهم، وين دينوا عليتخل غرون اجملاىدين بالسرابي ، الىيناحلرام وادلال والتبعية الفساد حكام إغرا ات

 نم م، مث يكتشفهم وإبادهتقصف معهم، ومتشددين متارفُت جيب التفاىم كندلعتدلُت مستأنسُت دي همويشقوا صف
اليت سبقو إليها  ،واخلسارة اخليبة قاع ق إىلر غقد  -الشياان ه مع وكال بعد إحبار - أنو يف ىىا ادلستنقع خيوض

، ادلشانق أو على أعواد و يف السجنمن احنراف يستفيق ينئى، وحيف مصر اتالًتاجع مرسي وقيادات وزلمد اإلخوان
 .الندم حُت ال ينفع ويندم

 دالغ حىض الإ صحالن بينواستي ملف       و الل جر نعدب مريأ مرهتمأ
و و وتارخي، وجعل شهادتوضالع ىا، وعوضنا عنو خَتدس يصعب فقد ترك ثغرة   ليديالب الشيخ فرحم اهلل

 يف اجلهاد والتنافس واخللق احلكمة عايلوالًتقي يف م من العاا  إىل ادلزيد والدعوة اجلهاد حافز ا ودافع ا ألىل اجمليد
 خزايا وال ندامى وال مبدلُت. األعلى، وأحلقنا بو غَت الفردوسه وجعل مستقر  .والقلم بالسيف

 زا ع زيناحل غربلل ثوبعاو        زا ج جاللر ل كثا ل ر جعا



  (1مشايخ اجلهاد الثالثة )                                                امحل سالح الشهيد                                                                              

 بنا األ بندتو  هاتماألا       كؤوهنش ما  ريقت يارالد نإ
 ما لىا العقدف كمالادل كلثا       منإو  نُتالب نم جالالر  كلث
 وا ل دنقد فق بتائالك عز و        جذا ىإ بَتالك مللعل عنز جي
 حيا ها األكمح منظي وتلمل       ةريعش توكدر أ ةريعالش ملع
 ا ر لى السيف الب كظامكسو عي      ا  ث  حاد كأزفال أ الصمود شيخ

 الظادلُت ىبا  صروح دكت      ناشام وارقب قاحل فوفن صم مق
 دا فة  و رضع ةديقعال دون       حىت مغرب الغمن البنا  أسد  

 ندا  تليب للجهاد قامت   حىت كاشغر الصومال من ساحل
 تالمح ا وإخا  وحبضرموت   حىت كابل وقازالق من قمة

 جرا واأل الزيف ه    دكا تبيدتعيد للجهاد قامت واذلند
 حقرا  متسولُت أذلة     حثالة   النيب رضعن ع وتىب

 ا عام سباقة   تقد أسرع  هم مجوع اجلديد من النش  ارقبو 
 استخىا  كوص ا أو ترن ربصت    ننا فلبأمت سرت اجلهاد وحر 

 1قيت أجر ا وافر ا وجزا ل    وكفيلوىو   اهلل دين الدين
*** 

، التوحيد من اجملاىدين والداعُت لعقيدة األول فهو من الرعيل -رمحو اهلل- السوري فراسأبو  أما الشيخ
ا ومهاجر ا، إىل أن استشهد ، مث استمراألسد ضد حافظ اجلهادية تفاضةيف االن -رمحو اهلل-شارك   يف أرض رلاىد 
، عليو يف بشاور تعرفتقد ، و وأفغانستان بُت الشام واجلهاد من اذلجرة عقود بعد أربعة -ادلؤمنُت دار عقر- الشام

من  للهجرة اضاررت، مث يف اهلل وأخوة ، فكانت بيننا صداقةهم ادلرتدينالشيوعيُت ووكالئ للروس األفغان أثنا  جهاد
 بن أسامة الشيخ حُت جا  لزيارةادلهاجرين،  العرب يف قرية أخر  يف قندىار نا مرة  ي، فتفرقنا، إىل أن التقباكستان

وىىا  أنو قال يل حينها: إن ىىه القرية وأذكرمعهم،  اإلعالمية الربامج بعض و، وترتيبوإخوان -رمحو اهلل- الدن
 ىا.إىل ما بعد مث اناالق من العدو واقًتاب ازدالف ما ىو إال نقاة -العسكرية من الناحية- التجمع

هم،  هم وتوعيتو، حريص ا على نصححليم ا كردي ا مع إخوان -رمحو اهلل- و منى التقينا يف بشاوروكان كعادت 
منو  و وإخالص ا ذلم، وقد رأيتنصح ا إلخوان الوقائع وبيان احلقائق صرحي ا يف توضيح -رمحو اهلل-كما كان أيض ا 

 و.يف معامالت قدصأو ال ي شلن يتالعب بشدة ادلهاجرين واجملاىدين، ولكنو كان ينفر يف خدمة وادلسارعة التعاون
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 أيب خالد الشيخ فضيلة -اجلدد اخلوارج شهيد- ، إىل أن أرسل يل أخي احلبيبقندىار بعد لقا مث افًتقنا 
 مجاعة مشكلة قد وصل لسوريا وأنو ير  حل -رمحهما اهلل- السوري فراسأبا  و بأن الشيخيف إحد  رسائل السوري
 هم.حبل بيان ردصفإن مل يستجيبوا ي ،ذلم نصح بيان بإصدار :البدري إبراىيم

سالمي وربيايت  -رمحو اهلل- فراسأبا  الشهيد أن يبلغ -رمحو اهلل- السوري خالد اأب أخي الشهيد وقد أجبت
 ىي مجع اليوم هم األساسيةكم مهمتو وأمثالمن أمثال اجلهاد و أين أر  أن مشيخةغبلن ي، وأواحلفظ ودعائي بالتوفيق

 .الشريعة يسعى لتحكيم جهادي اجملاىدين يف ذبمع
 .النصرة نا يف جبهةإخوان وإرشاد ونصح توجيو فراسأيب  الشيختوىل مع يأن  وتكما رجو 
، ولكنهم وادلصلحة احلكمة باحلسٌت وإيثار البدري إبراىيم مجاعة مع اخلالف يف حل -رمحو اهلل- وقد سعى

 .بل وبالااعات بالشبو ادلخالف تكربوا، وأظهروا ما يف نفوسهم من تكفَت
  .يف العامل والعلما  الشام مع أىل بالتشاور إال ال تقوم يف الشام اإلمارةأن  -رمحو اهلل- كان يؤكدو 
 .العلمانية الوطنية الدولة اجملاىدين دلستنقع استدراج دلؤامرات و التامو وإخوانرفض -رمحو اهلل-أظهر و 

ىي  اهلل كلمة  لتكون أن يقوم بل جيب تنظيم نصرة ألجل أن يكون ال جيب أن اجلهاد -رمحو اهلل- بُتكما 
 .العليا

، وأحلقنا بك على خَت والدعوة اجلهاد طريق فلم تًتك ،فراسيا أبا  فرمحك اهلل  صدق يف مقعد شاب ا وكهال 
 .مقتدر عند مليك

 لقواأ حالماأل منكوا علقأاستفيقوا   و  بالشام ٍت اإلسالمب
   صدق رجي من الكىابوىل ي   مستىل كم عميلخيادع
 أمريكا خساس ا   ذلا ىانوا وذلوا واسًتقوا وا يف ذلمن

 وحق نكم دينصح دار ا       ولكن فونلتسل نحنو  حتصن
 شقأو ت ال تفرق عقيدة      الدت بفلختذا انا إعذبمو 

 شقأو ت لخلك ال زبصي   صفوفر  اإلسالم أال يا أمة
 واو فتشقماامع وكر رب  كىوب  وا لنكاثصغوال ت

 ورق ا قيدىذلي تئن   تدعوكم دمشق وغىوا السَت
 2شقمد ولو أ القدس ففتح       فيها حنو قدس أعدوا احلشد

*** 
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 .رمحو اهللرفاعي طو  الشيخ مآثر بعض أذكر -إن شا  اهلل- القادمة ، ويف احللقةوأكتفي هبىا القدر
 عليكم والسالم. وسلم وصحبو ووآل زلمد ناسيد على  اهلل وصلى العادلُت، رب هلل احلمد أن دعوانا وآخر

 .ووبركات اهلل ورمحة
 


